
: המציאות דופקת בדלת
ראשי לאומי הובילו מהלך  , בשיאן של מהומות מבצע שומר החומות

!והצליחו להגיע אפילו עד בית הנשיא-חברתי אמיץ היישר מהמטה בלוד 

לאומיקבוצת: שם החברה המשווקת

McCannקבוצת :משרד הפרסום

שיווק בזמן משבר: קטגוריה



BRANDS TAKE A STAND
הרבה יותר מטרנד חולף

נמנית עם המגמות הבולטות ביותר בעולם חברתית אחריות 
ממותגים  מהצרכנים מצפים מצד הצרכניםדרישה ברורה היא אינה אנקדוטה אלא . העסקי

לנקוט עמדה בנושאים חברתיים

74%



חברתית היא לא טרנד אחריות בשביל בנק לאומי 
יומיומיתאלא מציאות 

.  לאומי: אפילו בשםזה . 120כבר , הבנקשל  DNA-הממלכתיות חקוקה ב

רקע



למעשהממלכתיות הלכה מובילי הבנק מדגימים 

ל הקבוצה"מנכ–פרידמן ד חנן "עו

,  שנים8-בלאומי כעובד 
4-אב ל, נשוי

ר הקבוצה"יו–יחיא ' חאגסאמרר "ד

,  שנים8חבר דירקטוריון מזה 
4-אב ל, נשוי



:הממלכתיות עומדת למבחן, 2021מאי 
מהומות מתפתחות בין שכנים יהודים וערבים בערים מעורבות

לשיא שליליהמהומות מגיעות , משכן מטה בנק לאומי, בלב לוד



התובנה

Management is doing things 
right; leadership is doing the 
right things
- Peter Drucker

“
”



,  אנחנו חיים בעולם שבו מנהלים
מנהיגיםנדרשים להיות 

ובתקופות משבר הדרישה למנהיגות גוברת

לים להביע עמדה  "ממנכמצפים 
בעיות חברתיותפומבית על 

86%
התובנה

בעיות  לים לפתור "ממנכמצפים 
כאשר הממשלות נמנעותחברתיות 

68%
2021, אדלמןמדד האמון של 



:  ואין מקום לאמירות עמומות מהצללים, תם עידן הניטרליות
בעת זו המנהלים חייבים לנקוט עמדה ברורה וחריפה אל מול  

האיום על החברה הישראלית

צו השעה



:נוקטים עמדה בגוף ראשון רבים
מציגים את תפיסת העולם הארגונית הרואה  מנהלי הארגון 

ובשפת אמםבמילותיהם , קיום דרך חיים-בדו

הרעיון הגדול

,   "ללמוד לחיות יחד"הקבוצה לא צריכים להציג סיסמאות על ר "לאומי ויובנק ל "מנכ
שנים3כבר , כל יום, מנהלים ביחד את הבנק הגדול במדינההם 



:כנות ורלוונטיות, חדות, זריזות
תקשורתית תלת שלביתתוכנית

שלב  
שלישי

שלב  
ראשון

שלב
שני

צוות הבנק רתימת 
מידיתלפעולה 

,  שעות המהלך נהגה24תוך 
צולם ונערך, הופק, נכתב

קונטרה חיובית  
בזירה הדיגיטלית

בתוך יום המסר הופץ  
במוקדי השיח הנפיץ, בדיגיטל

לכלמגיעים 
בישראלסלון 

ימים עלינו עם ' לאחר מס
כקונטרה  , תשדיר טלוויזיוני

למהדורות החדשות

יישום תקשורתי



התוצאות

עד בית  
הנשיא

מאות שיתופים ברשת  
'  האונ, וביניהם הנשיא

ונוספים" אחריי", העברית

כל בית שני
בישראל

נחשף למסר הפיוס  
של לאומי

חיוביות61%
בתגובות

האותנטיות ניצחה את  
הרעיליםהטוקבקים


